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10.03.2022 kl. 1930, Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

130 Godkjenning av protokoll og innkalling Sverre 

131 Overgangen vinter/sommer Idrettene 

132 Erfaringer med årgangs-kalenderen Sverre 

133 Frist for innlegging av aktiviteter i 
Spond/årgangskalenderen 

Fotball 

134 Deltakelse i Akademiligaen Fotball 

135 Avtale med Baker Hansen Sverre 

136 Frivillighetens år Sverre 

137 Eventuelt Sverre 

 
 

   
Innkalt: Idrettene, idrettskoordinator, daglig leder 
 
Tilstede: Per Bryng (fotball, deler av møtet), Bjørn Frode (fotball, ansatt), Anders Thoresen (fotball, ny 
ansatt barnefotballansvarlig), Caroline Pedersen (håndball, nyvalgt i håndballstyret), Eivind Thorne 
(bandy), Philip Tollokczko (baseball), Pernille Gedde-Dahl Spets (alpin), Torunn Kvitli (idrettskoordinator), 
Sverre Nordby (daglig leder) 
Forfall: Annette Wisløff (HS), Langrenn, Hopp 
 
Kalender: 
 
Torsdag 25. august kl. 1930 (sportslige planer) 
Torsdag 10. november kl. 1930 (overgang sommer, vinter) 
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Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 130 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Innkalling med sakspapirer til møtet 10.03.2022 ble sendt ut 7. mars.  
 
Protokoll fra møtet 02.12.2022 er sendt ut i etterkant av møtet og publisert på www.ohil.no.  
 

Vedtak: 
 
Protokoll fra møtet 02.12.21 og innkallingen til møtet 10.03.22 er godkjent.  
 

Eventuelle bemerkninger: 
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Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 131 

Saksbehandler Idrettene 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Overgangen vinter/sommer 

Orientering: 
 
Vi står i sesong-overgangen mellom de definerte sommer- og vinteridrettene. Status fra idrettene tas i møtet.  
 

- Håndball: preget av Korona-situasjonen, redusert kampaktivitet. Vanligvis ferdig til påske, men årets 
sesong blir lenger. Opplever veldig god rekruttering. 

 
- Alpin: Ingen store utfordringer 

 
- Bandy: Utfordringer med at det ikke var kamper midt i høysesongen, noe som har ført til mange 

omberamminger av kamper og mye logistikk. Naturis på Hosletoppen har vært veldig viktig for 
gjennomføring av kamper. Det har vært mye trykk på kunstisbanen på Rud, ettersom også 
Stabekkbanen har vært uten kunstis dette året. Likevel tilsvarende rekruttering som tidligere.  
 

- Hopp (via Torunn): Noe aktivitet i samarbeid med Fossum, men svært få utøvere. Trening på Rud 
(trampoline) har vært populært.   
 

- Fotball: Noen utfordringer knyttet til bruken av årgangskalenderen (andre idretter som ikke har lagt inn 
sine aktiviteter). Ellers mye aktivitet og vekst på akademiet.  
 

- Baseball: Ingen store utfordringer og positivt med tilgang i Hoslehallen (større plass en tidligere).  
 
 

Eventuelle bemerkninger: 
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Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 132 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Erfaringer med årgangskalenderen 

Orientering: 
 
I høst vedtok IU i sak#118 å innføre en «årgangskalender» for å ivareta utfordringer knyttet til kollisjoner 
mellom idrettene i barnealder.  
 
Også høsten/vinteren har vært uoversiktlig basert på covid-relaterte utfordringer, primært forsinkede 
terminlister og mange flyttede kamper/arrangementer. Systemet via Spond har likefult vært «operativt». 
 
Løsningen har fungert bedre enn forventet. Det er noen brukere som har glemt å legge inn «fiktiv bruker» i 
sine arrangementer, noe som har medført kolliderende aktiviteter.  
 
Ved aktiviteter på samme dag, opplever fotball og idrettskoordinator at Langrenn har vært unødvendig 
vanskelige og sagt nei til fotball-aktiviteter der dette har virket gjennomførbart. (Langrenn var ikke til stede 
på møtet, så innspillene ble ikke skikkelig diskutert). Sverre minner om at vedtaket i sak #118 gir åpninger 
for aktiviteter på samme dag, inkludert eksempler, og at idrettskoordinator har mandat til å gjøre 
vurderinger på de innspillene som kommer av aktiviteter på samme dag. 
 
Idrettene opplever et godt samarbeidsklima og at årgangskalenderen er et godt verktøy for å sikre 
intensjonen med at alle barna skal kunne drive med alle de idrettene de ønsker, uten å måtte velge. I ØHIL 
har vi jobbet med allsidighet i mange år, og med mekanismer for å tilrettelegge for hverandre, og det virker 
som om det er en klar endring av «kulturen».  
 

Eventuelle bemerkninger: 
 

 

 

 

 

 

  

https://ohil.no/wp-content/uploads/2022/01/vedtak_idrettenes_planlegging_web.pdf
https://ohil.no/wp-content/uploads/2022/01/vedtak_idrettenes_planlegging_web.pdf
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Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 133 

Saksbehandler Fotball 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Frist for innlegging av aktiviteter i Spond/årgangskalenderen 

Bakgrunn:  
 
Hentet fra vedtak fra sak 118 (IU-møte 16.sep 2021): Innspill og forslag i rødt.  

Idrettenes aktiviteter skal legges inn i en «Årgangskalender» i barneidretten, opp til og med 12 år. Tilgang til 
kalenderen gis til idrettenes ansvarlige på den enkelte årgang. 

Gjeldende sportslige planer skal følges. 

Idrettene har prioritet i sin kamp/konkurranse-sesong. Særidrettenes terminlister er premissgivende. 

Vinteridrettene legger inn sine aktiviteter (kamp, konkurranse, treninger) når terminlistene er klare; estimert 
periode fra 15. oktober til 15. mars (justert til 1.april etter IU-møte 2.12.21). Vinteridrettene «eier» kalenderen fra 
1. august til 30. oktober. 

Det vil være en utfordring for sommeridrettene å planlegge november-måned når det er frist på 30.oktober for 
vinteridrettene å legge inn sine aktiviteter. For medlemmene også vil det være ønskelig å vite hva som skjer i 
god tid.  

Håndball: Terminlistene kommer ut i august, så det er fullt mulig å legge inn kamper før 10.oktober.  

Langrenn: Det er lite skirenn før jul, men noen klubbsamlinger. Disse vet man om tidlig.  

Bandy: Terminlistene til bandy kommer seint. Etter samtale med Jon Erlend så vet vi at bandykamper starter 
tidligst i slutten av november, mens det er cuper som kan være tidligere i november. Disse cupene (Kosa, 
Vikingskipet) vet man tidlig, senest 1.oktober.  

Forslag til vedtak: 
 
Frist for vinteridrettene å legge inn aktiviteter fra 25.oktober til 20.november er 1.oktober. På samme måte er det 
frist for å legge inn hele januar innen 1.desember. 1.januar er frist for å legge inn fra 1.februar til 1.april. Dersom 
det dukker opp aktiviteter senere enn fristen, ønsker vi at medlemmene prioritere vinteridretten og eventuelt at 
fotballen avlyser planlagt aktivitet.  

Sommeridrettene legger inn sine aktiviteter (kamp, konkurranse, treninger) når terminlistene er klare; estimert 
periode 1. april til 25. oktober. Sommeridrettene «eier» kalenderen fra 20. mars til 1. mai. 

Når vinteridrettene har lagt inn sine aktiviteter for vinteren, kan sommeridrettene legge inn sine aktiviteter, uten 
kollisjoner. På bakgrunn av uforutsigbar planlegging av renn og konkurranser på vinteren, må det foretas en 
«revisjon 2» av sommeridrettenes aktiviteter rundt nyttår. 

På samme måte kan sommeridrettene justere sin høstsesong (1.august til høstferien) senest 30.juni.  

Når sommeridrettene har lagt inn sine aktiviteter for sommeren, kan vinteridrettene legge inn sine aktiviteter, 
uten kollisjoner. 

Idretter utenfor kamp/konkurranse-sesong kan ikke legge aktiviteter på samme dag som idretter i sesong, uten 
godkjennelse fra idrettskoordinator. Eksempler på aktiviteter som kan gis godkjenning: 

-Fotballkamp på kvelden, selv om det har vært bandykamp på morgenen samme dag 

-Fotballkamp for en gruppe som ikke driver med annen vinteraktivitet («Grav G2012» 

Vedtak:  

Ikke godkjent. 
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Eventuelle bemerkninger: 
 
Det er full forståelse for forslaget, knyttet til forutsigbarheten i planlegging av fotballs aktiviteter på vinteren. 
Den største utfordringen ligger i BANDY, der terminlistene ofte kommer sent. Eivind påpeker at de skal 
gjøre alt de kan for å få lagt inn sine aktiviteter så fort som mulig, og helst i god tid før fristen i vedtaket i 
sak #118. Øvrige idretter er ikke spesielt påvirket av de eksisterende fristene.  
 
Det ble også kommentert at vi stadig gjør justeringer som tilsynelatende er til det beste for barna. Det virker 
da unødvendig å komme med nye forslag til justeringer fra møte til møte, før man egentlig får testet ut 
vedtakene skikkelig.  
 

 

  



  

7 
 

 
Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 134 

Saksbehandler Fotball 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Deltagelse i Akademiligaen 

Bakgrunn: 
 
Basert på medlemmenes ønske om mer fotball, primært et kamptilbud på vinterstid, ønsker vi i fotballavdelingen 
etter beste evne å tilrettelegge for dette. Vi har etter flere års jobbing fått mulighet til å komme med i et konsept 
som kalles akademiligaen. Dette er et tett samarbeid mellom klubber i Oslo Vest og Bærum der man har 
utvalgte kamphelger (tilnærmet som cuper) gjennom året. Det er totalt seks runder på vinteren i tidsrommet 
09:00-15:30. Se tabell under.  

Rundene for hele året settes opp i oktober og går fra 1.nov til 31.oktober. Mellom 25.oktober og 1.april, som er 
vintersesongen i ØHIL, vil det være seks helger totalt, men kun tre helger for 8/9-åringene.  

Akademiligaen er kun et tilbud til de som deltar på akademiet.  

Nøyaktig uker og tider er hentet fra 2021/2022-sesongen og kan variere. Dette blir avklart tidlig i oktober hvert 
år. 

Kull/uker uke 45  uke 47 uke 1 uke 5 uke 9 uke 11 Totalt samlinger 

  Frigg  Heming  Holmen  Røa  Heming  Ullern 6 

G8 (søndager 12-15)  x  X  x 3 

G9 (søndager 09-12)   x  x x 3 

G10 (lørdager 09-12) X x x X x x 6 

G11 (lørdager 12-15) X x x X x x 6 

J8-11 (Søndager 12-15) X  x  x  3 

 
Årskullene dette gjelder for er 8 til 11 år, altså de fire kullene som skal spille femmer og syver. Fra oktober 2022 
vil dette være 2015, 2014, 2013 og 2012.  

Hvorfor være med i en liga som man ikke kan påvirke tidspunktene?  

Ligaen er eksklusiv, og er beregnet på klubbers som har god klubbdrift og klubbdrevet barnefotball. Konseptet 
har samme kampformat som en cup (3 kamper i løpet av 3-4 timer), men har en del rammer som er mer 
utviklende (blant annet offside, ikke pressfri sone, differensierte nivåer, klubbstyrt kampledelse). Dette får man 
ikke på andre cuper, og det er få klubber som er i stand til å være med på et alternativt opplegg.  

Forslag til vedtak: 
 
ØHIL Fotball kan melde seg på akademiligaen og deltar kun med spillere som deltar på akademiet. 
Medlemmene skal prioritere vinteridrett dersom det er kollisjon, men det er stor fleksibilitet for å delta på første 
eller siste kamp (for å kunne delta på renn/kamp) i en runde. Det er selvsagt ingen konsekvenser for barnet om 
man ikke deltar på akademiligaen.  

Dersom en runde i akademiligaen legges en helg hvor et stort arrangement i en vinteridrett arrangeres, så deltar 
ØHIL ikke på denne akademiligarunden.  

Vedtak:  

Ikke godkjent.  
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Eventuelle bemerkninger: 
ØHIL fotball går i dialog med Ullern som koordinerer Akademi-ligaen, for å se på muligheter for å tilpasse 
kamp-dager, selv om dette virker lite trolig. Hvem som kan delta fra ØHIL fotballs akademi-spillere 
avhenger blant annet av utøvere som også går langrenn. Det oppfordres til at ØHIL langrenn (og evt andre 
idretter) har en intern påmeldingsfrist til arrangementer minst 1 uke før arrangementet. Dette vil gjøre 
ØHILs evt deltagelse i akademiligaen enklere å håndtere.  
 
Øvrige idretter er ikke negative til konseptet i seg selv, men påpeker at denne typen arrangementer ikke 
må kollidere med andre aktiviteter. Det er IKKE ønskelig at barna må velge mellom ulike aktiviteter i ØHIL.  
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Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 135 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Avtale med Baker Hansen 

Orientering: 
 
Vi har jevnlig «følere» ute i lokalmiljøet i forhold til mulige støttespillere. Erfaringen er at det er utfordrende 
å få til større sponsor-avtaler som tilfører penger, men andre varianter er det enklere å få til.  
 
Baker Hansen (Grini næringspark) tilbyr følgende:  
 
Følgende rutiner for bestilling: 
 

1. Bestilling må skje senest 2 arbeidsdager før til post@bakerhansen.no. 40 % rabatt gjelder for fersk 
hvetebakst og brød inkl glutenfrie varer. Øvrige varer ordinær pris. 

2. Ca tidspunkt for når varene hentes må oppgis ved bestilling. Varer må hentes på vår rampe senest kl 
13.00 man-fre. Lørdag må hentes før kl 11.00 

 
Forslag til avtale: 

1. ØHIL får 40% rabatt av utsalgspris på bestilte varer av Baker Hansens hvetebakst/brød/glutenfrie 
småvarer 

2. Avtalen vil kunne bli sagt opp med 1 måneds varsel hvis den ikke benyttes/svarer til forventning hos en 
av partene. 

3. Som motytelse tilbyr ØHIL noe «snutter» i sosiale medier. 
 
I ØHIL har vi en del arrangementer gjennom året, i tillegg til flere arenaer med ukentlige besøkende. Her er det 
altså muligheter, dersom vi anser dette som interessant.  
 

Eventuelle bemerkninger: 
 
Etterord: Sverre har sjekket om de har smurte baguetter, og det har de ikke. Utvalget finner på  Baker 
Hansen » Bakeri i Oslo » Brød, kaker og bakevarer , under «Produkter».  
 
Etterord: Kundeforhold er opprettet.  
 
 

 

 

 

 

  

mailto:post@bakerhansen.no
https://www.bakerhansen.no/
https://www.bakerhansen.no/
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Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 136 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Frivillighetens år 

Orientering: 
 
Temaet var også oppe på det forrige IU-møtet. En spørreundersøkelse ble diskutert og foreslått, dette er ikke 
gjennomført (kapasitet-trøbbel hos daglig leder).  
 
Når vi vet når vi kan åpne ØHIL idrettspark, skal det søkes om midler til dette prosjektet, og dette er en fin 
anledning til å markere det frivillige arbeidet som gjøres i ØHIL.  
 
Om vi skal gjøre noe mer ut av Frivillighetens år diskuteres i møtet. 
 
Mer informasjon om prosjektet: For organisasjoner — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no) 
 

Eventuelle bemerkninger: 
 
Vi gjør ikke noe spesielt ut av idrettens år, utover åpning av ØHIL idrettspark og klubbens 75-års jubileum. 
Idrettene vurderer selv hva de ønsker å evt gjøre ut av dette.  

 

  

https://frivillighetensar.no/organisasjoner
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Møtedato 10.03.2022 

 

Saksnummer 137 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt: 
 
Jubileum og åpning av ØHIL idrettspark (Torunn) 

- Fortsatt usikker med åpningsdato. Det planlegges for et arrangement rundt en damekamp i fotball 
og med aktiviteter i området for alle våre idretter.  

Websiden www.ohil.no  
- Flere idretter har etterspurt en oppgradert/ny løsning. Det er en stor jobb å etablere en ny webside, 

og vi har i så fall svært mye som skal tas med inn i en ny løsning. Dette er omfattende og 
tidkrevdende. Det er nå gjort en oppgraderingsjobb de siste par ukene.  

Sparebankstiftelsen DNB 
- Det er ny frist 1. april, og Sverre ber om innspill fra idrettene noen dager i forveien.  

 

Eventuelle bemerkninger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ohil.no/

